
UCHWAŁA NR XXIII/170/2013
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Hali widowiskowo-sportowej oraz  regulaminu korzystania 
z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” znajdujących się w Liskowie przy ul. ks. Wacława 

Blizińskiego 42B. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Lisków uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulaminy korzystania z następujących obiektów sportowych: 

a) Regulamin korzystania z Hali widowiskowo-sportowej w Liskowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

b) Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Liskowie , który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulaminy o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie oraz tablicach informacyjnych usytuowanych  na terenie w/w obiektów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego . 
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Załącznik nr 1      
do Uchwały Nr XXIII/170/2013 

Rady Gminy Lisków  
z dnia 28.02.2013 r.  

 
 

Regulamin korzystania z Hali widowiskowo-sportowej w Liskowie 
 

§ 1.  
1. Regulamin określa zasady korzystania z Hali widowiskowo – sportowej w Liskowie, zwanej 
dalej „halą”. 
2. Hala jest obiektem użyteczności publicznej i jest własnością Gminy Lisków. 
3. Hala jest administrowana przez Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 
Lisków, zwanym dalej „administratorem”. 
4. Korzystający z hali zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego 
przestrzegania. 
5. Pracownicy hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
 
§ 2.  
1. Hala otwarta jest: 
          a) od poniedziałku do piątku - w godzinach  8.00 – 15.00 - szkoły z terenu Gminy Lisków, 

- w godzinach 15.00 - 22.00 – ogólnodostępna dla osób 
fizycznych i grup zorganizowanych. 

 b) w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 
2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą pracownika hali w oparciu o harmonogram zajęć. 
3. Istnieje możliwość wynajęcia hali poza ustalonymi godzinami w pkt 1 po uprzednim 
uzgodnieniu z pracownikiem hali i uzyskaniem zgody od administratora hali. 
 
§ 3.  
1. Korzystanie z hali jest odpłatne z zastrzeżeniem punktu 2. 
2. Zwolnione z odpłatności za korzystanie z hali są: 

a) szkoły, dla których Gmina Lisków jest organem prowadzącym, w ramach zajęć 
dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych, 

 b) stowarzyszenia sportowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Lisków, 
c) imprezy sportowe, artystyczne, kulturalne zorganizowane lub zlecone do organizacji  
przez Gminę Lisków. 

3. Wójt Gminy Lisków ustali wysokość opłat za korzystanie z hali w drodze zarządzenia. 
 
§ 4.  
1. Z hali sportowej korzystać mogą: 
          a) grupa zorganizowana ( nie może przekroczyć 30 osób ); 
          b) dzieci i młodzież szkolna do 18 lat pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego 
opiekuna; 
          c) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 
          d)  zakłady pracy, instytucje, organizacje; 
          e) osoby fizyczne; 
          f) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych 
z udziałem publiczności.  
2. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby: 
           a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków 
odurzających; 
          b)  z przeciwwskazaniami lekarskimi.  
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3. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 
           a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni; 

b) założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, 
niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.); 
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 
znajdujących się w wyposażeniu hali; 
d) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach 
sanitarnych; 
e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.  
 

§ 5.  
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
zabrania się: 
          a)  palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, 
          b) wstępu osobom nietrzeźwym, 
          c)  wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, 
          d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
          e) korzystania z urządzeń sportowych  niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
          f) wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i innych na teren płyty boiska, 
          g) zakłócania porządku, 
          h) zaśmiecania, 
          i) wprowadzania zwierząt, 
          j) przebywania i korzystania z obiektu bez zgody pracownika hali i poza godzinami              
otwarcia obiektu. 
2. Opiekun grupy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracownika hali o przypadkach 
uszkodzeń czy zniszczeń obiektu lub sprzętu sportowego będącego wyposażeniem obiektu.  
3. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 
obsłudze obiektu. 
4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach 
sanitarnych hali po każdych zajęciach. 
 
§ 6.  
1. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody.  
2. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do administratora obiektu. 
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Załącznik nr 2       
do Uchwały Nr XXIII/170/2013 

Rady Gminy Lisków  
z dnia 28.02.2013 r.  

 

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012  w Liskowie przy 
ulicy ks. Wacława Blizińskiego 42 B 

§ 1. 
1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012  w 
Liskowie, zwanego dalej obiektem. 
2. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012  jest obiektem użyteczności publicznej i jest 
własnością Gminy Lisków. 
3. Obiekt jest administrowany przez Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 56,  
62-850 Lisków, zwanym dalej „administratorem”. 
4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego 
przestrzegania. 
5. Osobami korzystającymi z obiektu są zarówno zawodnicy – grający, jak też widzowie i kibice. 
6. Pracownicy obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
 
§ 2. 
1. Kompleks boisk jest otwarty w następujących godzinach: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 uczniowie szkół z terenu gminy 
Lisków, 

       b)  od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 21.00 ogólnodostępny, 
       c) soboty w godzinach 10.00 – 20.00 ogólnodostępny, 
  d) niedziele w godzinach 15.00 - 20.00 ogólnodostępny. 

2. W lipcu i sierpniu (okres wakacyjny) korzystanie z obiektu w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 
15.00 do 20.00 dla wszystkich osób. 
3. Grupy zorganizowane i pozostali chętni mogą korzystać z boisk poza godzinami, w których  
z obiektu korzystają uczniowie ze szkół z terenu gminy Lisków. 
4. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu dla grup zorganizowanych u opiekuna obiektu. 
5. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu poza ustalonymi godzinami w pkt 1 i 2 po uprzednim 
uzgodnieniu z pracownikiem obiektu i uzyskaniem zgody od administratora obiektu. 
6. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na 
obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych, widowiskowych i innych po 
uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi. 
 
§ 3. 
1. Korzystanie z obiektu odbywa się w grupach zorganizowanych. Grupę zorganizowaną 
reprezentuje wobec administratora obiektu  jedna osoba pełnoletnia. 
2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru (dziennika) 
użytkowników prowadzonego przez opiekuna obiektu. 
3. Osoby przebywające na całym obiekcie mogą korzystać z zaplecza sanitarno - szatniowego 
znajdujących się w Hali widowiskowo-sportowej za zgodą opiekuna obiektu. 
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie boiska, zgodnie z Instrukcją użytkowania i konserwacji nawierzchni ze 
sztucznej trawy oraz poliuretanowej, opiekun obiektu może zawiesić lub odwołać zajęcia 
sportowe na całym obiekcie. 
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§ 4. 
1. Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący 
zajęcia nauczyciel posiadający stosowne uprawnienia. 
2. Za osoby nieletnie korzystające z obiektu poza godzinami pracy szkół odpowiadają rodzice 
lub ich opiekunowie. 
 
§ 5. 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystanie z obiektu zgodnie z  
przeznaczeniem zabrania się: 
a) używania butów piłkarskich na wysokich, plastikowych i metalowych korkach, butów 
piłkarskich z korkami lanymi „lanki” oraz kolców, 
b) wprowadzenia i używania na obiekcie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np.: 
rower, motorower, deskorolki, rolki itp. 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, 
d) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 
e) wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, 
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 
g) zaśmiecania obiektu i wnoszenia napojów w naczyniach szklanych, 
h) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, 
i) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 
j) przeszkadzania w zajęciach lub rozgrywkach, 
k) korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu, 
l) wnoszenia na obiekt petard, materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 
2. Na terenie całego obiektu nie mogą przebywać osoby: 
a) Znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 
b) Zakłócające porządek i używające  wulgarnego słownictwa. 
3. Rozstrzygnięcia dotyczące warunków korzystania z obiektu podejmuje opiekun boiska, który 
może w zależności od sytuacji: 
a) Nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju. 
b) Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie. 
c) Nakazać opuszczenie terenu całego obiektu. 
d) Wezwać Policję.  
4. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do administratora obiektu. 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIII/170/2013 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 28.02.2013 r. 

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z Hali widowiskowo-sportowej oraz  regulaminu 
korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” znajdujących się w Liskowie przy ul. ks. 
Wacława Blizińskiego 42B. 

Obiekty sportowe Hala widowiskowo-sportowa oraz  „Moje boisko Orlik 2012” znajdujące się w Liskowie 
przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 42B są obiektami ogólnodostępnymi wybudowanymi przede wszystkim 
z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się zabawą oraz  uprawianiem sportu w bezpiecznych 
i nowoczesnych warunkach. Obiekt sportowy„Moje boisko Orlik 2012” oraz Hala widowiskowo-sportowa  są 
obiektami publicznymi, które wymagają przyjęcia ustalonego przez Radę Gminy Lisków regulaminu 
korzystania z obiektów. Przyjmowany regulamin określa wszystkie obowiązki i prawa użytkowników wraz 
z określeniem godzin otwarcia obiektu. 

W związku z powyższym przyjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 
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